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LuísFilipeB.Teixeira
C I E S - l U L i,s b o a

Krytykagier (cyfrowych)i nowe media:
prolegomena
(cyber)symulacji
do ludycznych
przeglqdgenezyoÍ:ìz pierwszychnaukoArtykulten proponuje mo2liwienajdokfadniejszy
wych i akademickichkroków ludologii,czyli badaó gieç przedewszystkimw ich konfrontacji z innymimediami.Z jednej strony,ta nowa dziedzinanaukowa,wewnqtrznauk o komunikacji oraz nauk o (cyber-i algorytmicznej)kulturze,rozwijalasiq w ScisÌymzwi4zku
z badaniaminowych mediów,a w niektórychprzypadkachnawet w ich zakresie,wykazujqc historycznqparalelnoÉó
do rozwoju e-kultury i kultury cyfrowej {zwlaszcza
od 1950 r.).
Z drugiejstrony,jak w przypadkuinnychdziedzinwiedzy,wylaniajqcych
siç z badaúnarracyjnych,ma ona swojq metodologicznq,dyscyplinarnqi naukowqspecyfikç,która ujawnia
siç w (krwycznej)konfiguracjinowych,fenomenologiczniepostrzeganych
kategorii,takich
jak,,grywalnoóó"(gameability)i ,,mediacja".Jakopìerwszepojawiasiç wiçc pytanie,które
byto ju2 stawiane,z ró2nymnaciskiemi bardziejlub mniej pnenikliwie przezbadaczy,
a mianowicie:czy nowy obiekt zwany,,grqwideo" lub ,,gr4elektronicznq/cyfrowq,/komputerow4'; jako przedmiot badaó ludologii(ale nie tylko!) nie zmuszanas do projektowania
nowych hermeneutycznychkategorii,poniewa2implikujedo(wiadczeniainne nii te, które
w sformalizowanymetodologiczniesposóbanalizowanebyly w trakcie opisywaniapozostaÌychmediów. I rzeczywiÉcie,
kategoriaergodycznejsymulacjiirozgrywki pozwalana pojawienie siç nowych sposobówdo6wiadczania/projektowania/mediacji/immersji,
a wraz
z niq bliiej nam do technologÍcznego
i ludycznego
znalezienia
siç po drugiejstronielustra/
ekranu (którejest ró2neod lustra/papieru),gdzieprzeobraiamysiq w ucieleónienieAlicji.

Przede wszystkim, teoretycy fitmu i \íteratury zaczçli dyskutowaé o teorii gíer w ích wlosnych idiosynkratycznych strukturach. Mogq one wiele dodoé do dyskursu no temat gier,
szczególnie gdy dyskusja koncentruje siç na narrocji. Aczkolwiek brakuje ím fundomentalnego zrozumienio tego, czym sq Sry!.
Ludologia wkraczojqca na uczelnie oznecza, 2e gry sq ostatecznie spozycjonowone
w centrL)m poíwiçconej jej dziedziny nauki. \...\ Kiedy irodowiska okademickie oblo2one
sq oczekiwoniomi dostarczania braniy gier sily roboczej lub moiliwoÉci w zakresie bardzíej innowocyjnej í eksperymentalnej kultury gier, dobrze jest pamiçtai,2e fundomentolnym zodaniem uczelni jest tworzenie wiedzy i propagowanie noukiz.

C. Pearce,Towardso game theory of gome, [w:] FrrstPerson:Newmedía os story performanceond
game,red. N. Wardrip-Fruin,
P.Harrigan,Cambridge
2004,MIT Press,s. l-43.
F.Mâyrã,A momentin the life of o generoüon,lwl ,,camesand Culture"2006,nr 1, s. 103-106.
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Wprowadzenie
Zjawisko,,gry" niejest iatwe do zrozumieniaw calej swojej zlo2onoÉci.
Jakozjawiskokuljeóli nie pelniç ludzkiejludzkiegobytu,
turowe i masowe3obejmujeono niemalcatoÉé,
jest jako coÉmniej
Tymczasemdzié,w pewnymsensie,aktywnoÉóludycznapostrzegana
godnego,przeciwnegoglównej reflekji nad naturq i dojrzaÌoÉciq
byciai myólenia.Coraz
gra i dzialalnoÉó
czçÉciej
z niq zwi4zanaspychanesE na margines2ycia.Mimo 2e gra nie
zanika,to postrzeganajest teraz jako zwykla rozrywka,rekreacyjnaprzerwa.Takie stanowiskojest jednak trudne do zaakceptowania
dla wszelkichmniej uprzedzonych
hermeneutylç gdy2fenomenologiczniekategoriagry jest czç3ciqczystejrealizacji2yciai kultury ijest, jak w tytule pracyEugenaFinkaa,
symbolemówiata.W jej prywatnejojczyÍnie
zawierasiç zarównoskoríczonoÉé
czlowieka,jak i ogói Swiata.Zrozumieniezjawiskagry
jest formq ówiczenia,które pozwalanam na dostçpdo pefni mqdro(cidanej kultury jak
równie2do jej pierwotnegoi egzystencjalnego
statusu.
Jeélipowyiszeustaleniadotyczqcezjawiskagry w ogóle sq prawdziwe,to opis stanu
badaó nad grami cyfrowymi ialgorytmicznymisoraz grami wideo oznaczapotrzebç
przedmiotu,a takie uznania,2ejest on paralelnyz pookreileniai kontekstualizacjijego
wstaniem nowych mediów cyfrowych,jak miato to miejscez elektronicznqliteraturq
i e-poezjq.Historycznie,
akademickatradycjabadaÉnad grami,która obejmujesocjologiç, antropologiç,ale równie2matematykçi ekonomiq,rozwinçtasíqjako:
a) gatEimatematykii ekonomii,jako badaniesytuacjikonkurencyjnych
ogólnie,nie
rozrywki(teoriagier6);
b) badanianad zrozumieniemzagadnieniaprzyjemnoÉci
czerpanejprzezdziecko
jej
psychologícznego
oraz
i genetycznegoumocowania(Piaget?);
c) pole doÉwiadczalne
stosowanew edukacjii ksztalceniu,
tworzeniegier oraz/lub
przyjemnych
(w zakresienabywaniaumiesytuacji,któresymulujqrzeczywistoÉó
jçtnoÉcii korygowania
ewentualnychodstqpstw);
d) badanialudomaniakalne,
innymislowy,badaniaw zakresieklínicznego
leczenia
graczanaÍogowego;
e) badania historycznedotycz4cegenezyi rozwoju róinego rodzajugier (w szczególnoócigier planszowych);
f) filozofiasportu,tzn. badaniastosowanew zakresieszkolenia
sportowegoisamej
fi lozofii konkretnychgier.
Wraz z gwattownym rozwojem kultury cyfrowej i algorytmicznej rzeczywistoÉé
przechodzEc
calkowiciesiç jednak przeobrazita,
fundamentalnezmianyna poziomiezarówno kulturowym i spolecznym,jak rowniei kognitywnym,ontologicznym,estetycznym
3 A. A. Berger,Videogames:A popular culture phenomenon,TransaüonPublishers,New Brunswick
(USA),London(UK)2002.
4 E.Fink,Lejeu commesymboledu monde,Minuit, Paris1996.
s A. R.Gaffoway,Goming:Essays
on algoithmic Culture,London,Universityof MinnesotaPress,Minneapolis2006.
6 J. Von Neumann,O. Morgenstern,Theoryof gamesond Economicbehaviour,PrincetonUniv.Press,
Princeton1953.
7 J. Piaget,Lo
formotion du symbolechez/'enlo4 Neuchâtel,Delachauxet Nistlé,Paris1945.
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fenomenologicznym.
To z koleizmuszanas do starannejanalizykulturysymulacjiw jej
m nogich i interdyscypIinarnych polqczeniach.
Chocia2mo2na powiedzieó,ie gry cyfrowe (i póániejszeoprogramowaniedo gier)
po roku 1950,dajqcw ten sposóbpoczqtekponaddwóm dekarozwinçtysiç szczególnie
dom sporadycznych
badaÉnaukowychw tej dziedzinie- to jednakdopieromasowerozpowszechnienie
gier,mo2liwedziçkipojawieniusiq nowychmediów,sprawilo,2e ludologia/badanianad grami zaczçlysiç wytaniaéjako naukawrazz wÌasnymidyscyplinarnymi
kierunkamis,
osiagajecswój szczytowypunkt wraz z utworzeniemakademickiego
Digital
GamesResearch
Association(DIGRA)(Towarzystwo
Badarinad GramiCyfrowymi)(www.
digra.org/)'g
w 2003 roku.Szczególnie
naleiytu wyró2niénastçpujqceobszarybadawcze:
a) krytykagier (w tym ontologíagier orazanalizyfenomenologiczne
i hermeneutyczne)'0;
b) historiagier;c) gry powaine (edukacja,perswazjai advergaming);
gier,ekosocjología
nomia i etnografiagier; e) teoria przyjemnoéci
w projektowaniugier; f) nauki o grach
komputerowych(sztucznainteligencja,
wizualizacje,
órodowiskawirtualne,itd.), Do wymienionychwy2ejdodanemogqbyÉinnesubdyscypliny,
np. marketing,reklamai badania
rynku.Pojawiasiç wiçc pytanie,jak mo2liwejest stworzeniejednolitegoobszarubadaó
istudiów przytakiejró2norodnoéci
iodrçbnoÉciproblemów?Na przyklad,czydla badacza zajmujqcegosíç uzaleiniajgcqnatura przemocygier/w grach (lub jej brakiem)ciekawe mo2ebyé poszukiwanie
wlaóciwegoalgorytmu(albovice versa)?Jedenz aspektów
stanuwiedzynad grami wiq2esiç tutaj nie tylko z pytaniem,czy mo2liwejest (a jeÉlitak,
jak ciekawemo2e byé)okreÉlenieludologiiw kategoriachkrytykígier (cyfrowych)jako
(autonomicznejdziedziny)wiedzyakademickiej,
jej dyscypliale tak2eze 6wiadomoÉciq
narnychkontekstów(badan ia medioznawcze?
cyberkultura?).

' Zgodniez sugestiqAarsethazawart4w wy2ejwymienionymdokumencie,aczkolwiek drobn4
z
korektq
dotyczqcE
terminologiii dyscyplin.
t zobacz:E.Aarseth,GameStudíes:Whot is it GoodFor?,
,,Journalof The InternahonalDigitalMedia&
ArtsAssociaüon"
2O05,Spring,vol. 2, ne I, s.3-7 (www.idmaa.org).
10 L. F. B. Teixeira,Hermesou a experiênciada medioção(Comunicação,Cultura e Tecnologios),
Pedra
de Roseta,Lisboa20M, s. 155-192;L. F.B. Teixeira,CríticismoLudológico:Simulaçãoergódico(jogo(OBS*)"2008,nr 4, s.321-332,dostçpnena: hüp://obs.
bilidode)vs Ficçãonorrative,,,Observatorio
obercom.pt/index.php/obs/article/view/tZS/L43
orazL. F.B. Teixeira,Videojogos:
um (novo)Médio
pora o Educação,Tecnologios
Educocionoìs
e do Comunicação-Educorcom e paro os média,,,Revista
Portuguesade Pedagogia"20O9,nr 42-3, s. 37-53,dostçpnena: http://conferencias.ulusofona.pt/
i ndex.php/sopcom_iberico/sopcom_iberico09/paper/view
File/ 22Oh95.
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Kontekstualizacja
jego genezç,odJesperJuul11
omawiajqcw swoim studiumhistoriçterminu,a zwlaszcza
nosi siç do najstarszego
u2yciaterminu ludologiaz 1982roku12
zwiqzanego
z grami komgrami,
pojawito
puterowymioraz badaniaminad
które
siç w artykuleGonzaloFrasci13,
Terminten zostatpóíniej u2ytyprzezEspenaAarsethaorazponownieprzezGonzaloFrascç w ,,CybertextYearbook"(wspólwydawcami
sq Markku Eskelineni RaineKoskimaa).
w artykulesamegoJuulaloizaczynasiq stawaópopuJeston nastçpniewykorzystywany
larnymsposobemdefiniowaniapola i metodologiibadaÉ,które róiniq siç od tradycjinarracyjnej.Jestto równie2próba stworzeniaautonomicznejdziedzinybadaÉnaukowych.
Do tej pory termin ten, w sposób niekonkretny,stu2yldo przekazywaniaogólnej rzeczyjednoczeónie
gier planszowych,
wistoÉcigry, zwlaszczaw odniesieniudo spolecznoéci
(logos)
(spolecznych
w
kladt nacìskna dyskurs
ikulturowych) ramachrozrywki(ludusl.
jest
Wa2ny
wiçc moment, który mo2naokreÉliéjako kamieÉmilowy dyscypliny,kiedy
EspenAarsethoglositrok 2001 rokiempierwszymOdyseinauko grachelektronicznychls.
Stalosiç tak zarównodlatego,2e byl to rok, kiedy odbyl siç pierwszymiqdzynarodowy
a tak2edlategq 2ebyito rok utworzekongresnaukowypoówiçcony
studiomnadgrami16,
czasopisma
naukowegoo tej nazwie(www.gamestudies.
nia pierwszegorecenzowanego
org, koordynowaneprzezsamegoAarsetha).Dlaczego
tak potrzebowali(my
tej nauki?
Od 1980 roku gry elektronicznestãfysiq zjawiskiemkultury masowejwraz z upowszechnieniemkorzystaniaz komputerówosobistychi pierwszychkonsolidomowych.
Z drugiej strony, z gospodarczegopunktu widzenia, przemyslten generuje dziSwiçcej
pieniqdzyni2 HollywoodlT,rywalizujqcz nim18.NiewielumÌodychludzi nie zna postaci
takichjak: LaraCroft,Snake,Mario,Jack& DaxteçRatcherlub Sonicczytei nazwtakich
jak Atari,Nintendoi Sega.
po 1980 roku bibliografiaprac na temat gíer elektronicznych
Tak wiçc zwlaszcza
zaczçÌaposzerzaé
siç o pewne tekstyju2 uwa2aneza klasykqna tym polu naukowym,

11J. Juul,Holf-Real:Video
Gamesbetweenreal rulesand

fictíonal Worlds,MlTPress,Cambridge2@5,
s. 16.
12 W tek<cieautorstwa M. Csikszentmihalyi'ego,
legoi'. DoesBeingHumonMotter- On Someinterpretiveproblemsof comparotiveLudology,,,Behavioral
and ErainSciences"7982,nr t.
13 G. Frasca,LudologymeetsNorrotology:Simititudeond differencesbetween(video)gamesand norraüve,,,Parnasso"
1998,nr 3, s. 365-371http://wwwludology.orglarticles/ludology.htm,.
1aJ. Juul,Whot computergomescan and can't do, artykulzaprezentowany
na DigitalArts and Culture,
8eÍgen,August2-4 2OO0,
dostçpnyna:wwwjesperjuul.dk/text/wcgcacd.html.
1s E.Aarseth,ComputerGamesStudíes:Year
One,,,Gamestudies:
the internationaljournalof computer
gameresearchiJuly2001,ne 1, (wwwgamestudies.orgl0loveditorial.html).
16W marcu,Uniwersytetw Kopenhadze.
17Wedtugjednego z wydarí
,,New York ïmesa", po raz pierwszy,przychodyz gier elektronicznych
(na komputeryi konsole)przewyiszyfyw USAprzychodykinowychbox-ofÍice,10 tysiecymilionów
dolarówdo 9.5 tysiqcymilionadolarów.Ostatecznie
tlumaczyto chqcire2yserówi producentówfilmowychna wejdciedo tej braniy.
18To ttumaczyfakt, 2ejedno z wydaó
du Cinema",we wrzeÉniu2002,nazwano,,Special
Jeux
,,Cahiers
Vidéo"l
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Loftusals;
Provenzo20;Herca2l;
Diberdiera22;
a mianowicie(w porzqdkuchronologicznym):
Poole'a23;
Wolfa2a;Kíngai KrzywiÉskiej'?s;
Wolfa26;Newmana2T.
Do tych praco charakterze
ogólnymmo2emydodaópraceskupiajqce
siç na bardziejkonkretnych
obszarach,
np. na hiprzemocy3o,
storii28,
teorii gatunku2s,
kulturzepopularnej3l,
na to2samoÉci
spotecznej32.
Z tego ogólnegoprzeglqduwidaéjednak,2e pierwszebadanialudologicznekoncentrowatysiç gÍównie na (trwajqcejnadal)dyskusjimiqdzyperspektywqnarracyjnq(gry
jako narracje, literackie,filmowe) a perspektywq ludologicznq(9ry jako unikalny podmiof3). W pewnym sensiemoiemy powiedzieé,2e pierwszasiçgado tradycji PoetykiAry1s c, and E. Loftus,Mind at Play Thepsychologyof vídeogames,BasicBooks,New York1983.
20 E.Provenzo,
VídeoKids:Making senseof Nintendq HarvardUniv.Press,Cambridge1991.
21 J. C. Herz,loysück noüon: How videogamesote our quorters,won our heorts,and rewired our minds,
LittleBrownand Company,London1997.
22 A. Le Diberdier et F.LeDiberdier,( lJníversdesjeux video,LaDécouverte,Parisl-998.
23 S. Poole,Triggerhappy:the inner life of videogomes,Fourth Estate,London2000.
2o M. J. Wolf, Themedium ol the video game, lJniv.of TexasPress,Austin 2001.
2s G. King,T. Krzywinska,ScreenPlay:Cinema/\/ìdeogames/nterfaces,
Wallflower Press,London2002.
26 M. J. Wolf, Thevideo GomeReader,Routledge,New York2003.
27J. Newman,Videogames,
Routledge,London,NewYork2004.
28 S. L. Kent, The tJlümotehistory oÍ video gomes,ïhree RiversPress,London20o1; L. King,Gome on:
The history and culture of videogames,LaurenceKing, London2@2; R, Demaria,J. L, Wilson, Hlgh
Score:Theillustratedhistory oí eletronicgames,Mccraw-Hill, Berkeley2OA2;R.Baer,Videogamesin
the begìnning,RolentaPress,Springfield2005.
2e J. Cassef
f, H. Jenkins,From Borbíeto Mortol Kombat:Genderand ComputerGames,MIT Press,Cambridge1998.
30 D. Grossman,
On killing,LittleBrown,Boston1995.
31 A. A. Berger,dz. cyt.
32 S. Turkle,A vido no ecrã'.A idenüdadena Era da ínternef Relógiod'Água,LisboaL997
lLife on screen:
Idenütyin the oge of internet,Weidenfeld& Nicolson,London1995).
33 Podstawoweteksty w tej dyskusjito: J. Murray,Hamlet on holodeck:The
luture of narraüve in cyberspace,MfT Press,Cambridge1997;8. Aarseth,Cibettexto:
Perspectivossobre
literatura ergódíco,Pedra
de Roseta,Lisboa2005 (oryg.Cybertext:Perspectíves
on ergodicliterature, JohnsHopkinsUniversity
Press,Baltimore1997; E.Aarseth,Aporia ond epiphanyin Doom ond TheSpeakingClock:Temporolity
in ergodicort, [w:] CyberspoceTextuolity:Computertechnologyand literary theory red. M.-1. Ryan,
Universityof lndianaPress,Bloomington1999,s.31-41;G. Frasca,
Luology...dz,
cyt;J. Kirksather,Iáe
structureof videoGamenorraüon,1998,http://cmc.uib.noldac98/papers/
kirksather.html;J. Juul,
A closhbetweengame and narraüve,M.A. thesis,Universityof Copenhagen,
Denmark1999,www.
jesperjuul.dk/thesis;M.-1. Ryan,Beyondmyth and metaphor-Thecaseof narraüve in digital media,
J. Kücklich,LiteraryTheoryond
,,GameStudies"2001,July,nr 1, www.gamestudies.org/019t/ryan;
ComputerGames2OOlwww.cosignconference.org/cosign2001/papers/kuklich.pdf;
M.-1.Ryan,Norrative as virtual reolity: lmmersion and interocüvity and electronicmedia, JohnsHopkins University Press,Baftimore2001;G. Galore,(s.d.),LiteraryTheoryand ComputerGames,wwwhumaniües.
publications/Gore.Galore.pdf;
mcmaster.ca/-grockwel/personal/
M. Eskelinen,Towardscomputer
game studies.Introductíon:Ludologyand norratology,2004 www.electronicbookreview.com/v3/servfet/ebr?essay_id=eskelinen&command=view_essay;
G. King,T. Krzywinska,
dz. cyt.,G. Frasca,
Ludologistslovestories,too: notesÍrom o debatethot nevertook place,2003,http://ludology.org/articles/
Frasca_LevelUp2003.pdf;
G. Frasca,Simulaüonversusnarrotive: Intraduüion ta ludology, [w:] M. J.
Woli lhe video Gome Reoder,Routledge,New York 2003, s. 221,-236,http:/lludology.org/articles/
VGT_finaf.pdf); B. Atkins,More thon o game:Thecomputergame osficüonal form, ManchesterUniv.
Press,Manchester2003;J. Kücklich,Perspectives
of computergamephilology,,,Game
Studies"May
E.Aarseth,Genretrouble:Narrativismand the ort
2003,nr 3, wwwgamestudies.org/0301/kucklich;
of simulation, [w:] FrrctPerson:New media os Story dz. cW., s. 45-55; H. Jenkins,Game design as

Rozdziat
Vl
I
H I P E R N A R R AIC3J2E7
przezrosyjskiformalizmzaproponowanyprzezWtadimiraProppai francuski
stotelesa3a,
a2 do poststrukturalizmu
strukturalizm(Barthes,TodoroqGenette,a tak2eLévi-Strauss),
(GeorgeLandow3s
ijego analizyteorii hipertekstuorazinteraktywnejprozt'ul.JeÉlichodzi
to niektóre
szczególny
charaktergrywalnoÉcP1,
o drugi kierunekbadaÉ,uwzglçdniajqcy
(i kanonicznych)
filarów mo2naznaleáów pracachJohanaHuizingi
z jego historycznych
38iRogeraCaillois3e,
do których powinna byó dolqczonaksiq2kaBrianaSuttona-Smitha
a0.Obok tych dwóch kierunkówbadaópojawiÌysiç inne,a mianoplay
Theambiguityof
prezentujq
spojrzeniena gry wideo,wspierajqcsiç na koncepcji
szersze
wicie: 1) te, które
gry stanowiqw nich element zlo2onychtronsmedíolnychopowieóci,
Henry'egoJenkinsaal;
wzglqdniezintegrowanesE z innymimediami,2) te, które ujmujqgrç zãrównoiako rozczlowíekd2,jakrównie2jako obiekt kognitywnyiakt symboliczny,
szerzeníe/przedlu2enie
Naleiyw tym miejscuwymienióniewqtpliwieDavida
kluczowydla procesureprezentacji.
Myersa i jego istotne i uzupetníajqcebadania, obejmujqce kilka obszaró\^/'.3) Te zajnorrative architecture,[wl FirstPerson:Newmedia as Story,dz.cyt., s. 118-130; E.Zimmerman,Narraüve, lnteracüvity,Ployond Games:Fournaughty conceptsín need discipline,lw:-l FirstPerson:New
media as Story,dz. cyt., s. 15ul-154.
3a Wswojejksi4ìceComputersasTheatre{Komputeryjakateotr)
Laurelproponujeteoriqopartqna,,Pow którejkomputer,jak teatr,interaktywniegenerujewqtek;B. Laurel,Computers
etyce"Arystotelesa,
asTheatre,AddisonWesley,Boston1986.
3s G. Landoq Hypeftext2.0: Theconvergenceof contempororycriücaltheory and technolagy,JohnHop1997.
kinsUniv.Press,Balümore-London
36 L.F.B.Teixeira,Hermesouaexperiêncíodomedioção,dz.cVt.,s.
s. 145-153.
107-154iwszczególno6ci
37 J. Juuf,(s.d.),ftre game, the Playet;the World:Looking a heart ol gamenesswww.jesperjuulnet/
for
text/gameplayerworld/;J. Juul,Holf-Real...dz. cyt.
r8 J. Huizinga,Homo ludens.Zabowa jakoiródto kultury, tlum. M Kurecka,W. Wirpsza,Warszawa1985.
'n R.Caiffois,Gryi ludzie,ttum. A. Tatarkiewicz,
Warszawa1997.
M. Zurowska,
a0 B.Sunon-Smiïh,
2001.Przedtym tytulem
Theombíguityof ploy, HarvardUniversityPress,Cambridge
Sutton-SmithopublikowaÌ:E. M. Avedon,B. SuttonSmith,Iâe StudyOf Games,JohnWiley & Sons,
NewYork1971.Jegopierwszebardzoobszernebadaniapowstalyna poczatkulat 50. ubieglegowieku,
z esejamina temat porównaniapomiçdzykulturamieuropejskimia kulturamiMaorysów,i ich wpÌywem na gry maoryskichdzieci{tego2:Themeetingof Maori and Europeanculturesand its efrectsupon
gomesof Moori children,,,Journal
Society"1951,nr 60,s. 93-107).Inne
of Polynesian
the unorgonized
psychologiczne
aspekty,zarównogier i grywalnodci
i spofeczne
badaniaobejmowalyantropologiczne,
jak równie2stÍukturyi modeliprzyjemno(w NowejZelandiiorazw innychkontekstach
kulturowych),
po L970roku).
Éci(zwlaszcza
a1 H. Jenkins,Kultura konwergencji.Zderzeniestarychi nowych medíów,tlum. M. Bernatowicz,M. FiliWarszawa2007.
i Profesjonalne,
ciak,WydawnictwaAkademickie
az M.Mcluhan,tJnderstondingdeMedio,LondonL995,turozdziaf:
Gomes:TheextensionofMan,s.234'
,245. Nale2yzwrócii uwagqna tytul wybrânydla tego rozdzialu,
który wyrainiewskazujei wzmacnia
rozumieníamediówl
tego pojqciaw ogólnymzakresieMcLuhaniariskiego
znaczenie
ar PomiqdzyL984 i 1990 r. powstafaduia liczbabadari,które dotyczylyrozwojudomowychsiecikomco doprowadzilodo
puterowychw latach80. Przeksztalcily
siç one w analizqform technologicznych,
modelu (lub modeli) semiotykigry. Zwracamytu uwagç na nastqpujqce
stworzeniagenerycznego
and Cultures"2006,vol' 1, nr 1,
opracowaniaD. Myersa:Signs,Symbols,6ames,and Play,,,Games
s. 47-5'l-;The oestheticsol anü-aesthetics,[w:] Áestàetrcsol Play, red. R. Klevjer,ConferenceProceedings(onlìne),Universityof Bergen,Bergen2005; Theonü-poetic:lnterocüvity,immersion,ond
other semioticlunctíonsol digital play, materialyz konferencjiCOSIGN2AU,red. A. Clarke,Split 2004;
& Gaming"1999,nr 30, s. tt82-489;Simulation
Simulotíon,goming,and the simulative,,,Simulation
os Play:A semioüconalysÈ,,,Simulation& Gaming"1999,nr 30, s.147'162; Simulotingthe Self,,,Play
Time,symbolmanipulaüon,and computergomes,,,Play& Culture"
& Cufture" 7992,N 5, s. 42O-4É,O;
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mujqcesiç ontologi4iestetykqgier;nie tylko w kwestii,czymone sq, ale równie2czym
powinny byé, a lak2e w (estetyce)pnyjemnoici, której dostarczaj4.W tç liniç wpisuje
siç wiçkszo3éanalizdotyczqcychprojektowaniai budowy gier,jak choébypraceChrisa
Crawforda,RichardaRouse'aorazAndrew Rollingsai Dave'aMorrisa*.Trzebatei wspograficznegomodemnieéo badaniach,które wywodzqsiç z analizyAl i programowania
lowania,dÍwiçku, muzykiitd. OgromnqliczbqraportówiartykuÌówopublikowanowró2'
specjalistycznych,
takichjak ,,GameDeveloperMagazine",,,Gamasunychczasopismach
np. na AnnualConferenceof Game Developers.
materiaty
konferencyjne
lra", orazjako
przyktad
i projektowanianale2ywspomnieó
skrzy2owaniabadaÉ ludologicznych
Jako
zwlaszczapracç KatieSaleni EricaZimmermanaRulesof Playls,która lqczy poziomyza'
sod z poziomamigry i kultury. Do tej bibliografiimusimy tak2edodaó ksiqikç Raessensa
iGoldsteinao6,
która prezentujestan badaóna tym polu do roku 2004oraznowszapracç
TombRaidersand Spacelnvoders:VídeogameFormsand ContextsautorstwaG. KingaiT.
KrzywinskiejaT.

Rekonfiguracja
Gry cyfrowe, zwtaszczaprzygodowe,od poczqtku przyciqgatyuwagç badaczynarracji.
Gry tekstowe np. Adventure (Crowther & Woods, 1976) i Zork (lnfocom, 1981), oznasiç do nowegomedium,w którymgraczporuszasiEkierowany
czalypróbç dostosowania
pisanymi
poleceniami
na klawiaturze,takimi iak idi na pólnoc,
bezpo3rednio
wylqcznie
powiedz xyz, podnieékluczez ziemi, wei lampç, itd. To powiqzaniemiqdzy tekstualnq
przyjemno3ci
pewnychzadaów narracyjnymÉrodowisku
oraz nowymi
naturai realizacjE
formami interakcjistworzytowarunki dla nowej dyskusjidotyczqcej,z jednej strony, relacjimiqdzyautorem,tekstema czytelnikiem(np. w zakresleteorii autonomiiczytelnika)
z drugiej - nowych sposobówopowiadaniahistorii w kontekicie nowego medium.
za pierwszggrç komputerowAuwaia siç SpoPonadtonie trzebaprzypominaó,2e
pierwotnie
dziatajaca
cewar (opracowan4w t962 roku dla Mlï przezStephenaRussella,
na PDP-1),11 lat póiniej do sprzedaiywprowadzonopierwszqgrç wideo - Pong (Atari,
1973).Ta gra, w porównaniuze wspólczesnymistandardamigraficznymi,jest bardzoprosta (biale prostokqtyna czarnymtle), pomimo to koncepcja,która le2yu jej podstaw,nieoczekiwanieprzetrwataas
[to samo dotyczySpocelnvaders(Taito,1977)] ijest symptomatyczna:graczkierujeobiektem/aktorempzeciwko okreilonejliczbiewrogów; punktacja
& Culture"199'J.,
nr 4, s. 334-345;Computer
!992, nr 5, s. M1-457; ComputerGameSemíoücs,,,Play
& Culture"1999 nr 3, s. 28G301.Artykulyte powinnyzostaéuzupelnionelektuGomegenres,,,Play
www.loyno.edu/o/oTEdmyers/
rq jego ksiqiki: Thenoture of computer games:Playos semíosis,20O3,
pdf_temp/.
a C. Crawford,TheAn of ComputerGome Design,L982,www.vãncouver.wsu.edufac/peabody/game-book/coverpage.html;R. Rouse,Gome Design:Theoryand Procüce,Wordware,Texas2001; A. Rollings, D. Morris, GomeArchitectureand Deslgn,Coriolis,Scottsdale2000.
as K.Safen,E.Zimmerman,Rulesof Ploy:Game DesignFundamentals,
MIT Press,Cambridge2004.
a6 J. Raessens,
J. Goldstein,Handbookof computergamestudies,MIT Press,Cambridge,London2005.
47 G. King,T. Krzywinska,Tom Raidersond Spocelnvaders:VideogomeFormsond Conte)üs,L B. Tauris,
London,NewYork2006.
4 Np. konceptten jest wciai podstawqdla gry BricklesPlus.
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zwiçkszasiç wraz z rozwojemgry,wymagajqccorazczçstszychicoraz lepszychodruchów;
graczma ograníczonqliczbç2yó(zwykletrzy); stopierizio2onoÉci
gry i wynik punktacji
wynika z zale2noóci
liczbq
wrogów
do
wyelimínowania
a
miçdzy
czasemrzeczywistym
jakie poziomysqju2
pozwala
wykorzystanym
do wykonaniazadania,zale2noÉé
ta
okreÉlÍó,
pokonane.Gry tego typu uosabiajqto, co mo2na nazwaóklosycznymmodelem gry.Wygrana lub przegrand wynika z lepszejlub gorszejwydajnoócigracza,której odpowiada
wy2szyfub ni2szywynik. Od czasówPonga (zwlaszczaw latach 1977-1993) Cry te byty
zdominowaneprzeztytuty przeznaczone
dla jednego gracza.Doom (lD Software,1993),
w który mogto graé wielu graczypolqczonychze sobq w Siecí,mimo epatowaniaprzemocq, otwiera nowe moiliwoóci,nie tylko jako nowy gatunek(3-D shooter lub FPSfirst-personshooter), ale tak2ejako tytut, który wiq2esiç z tym, co moglíbyémynazwaó
plemiennymujqciemgry i/lub mulügracza(MUD - mulü-userdungeonsl.Niezale2nie
od elementówtechnologicznych
na rozwójtego typu gier miaty wptyw czynnikikultuprzede
rowe i historyczne,
wszystkimpojawieniesiç komputeraosobistegooraz w 1990
roku, Internetu,który wyszedÌpoza3ciólenaukoweÉrodowisko.
Czynnikite daty w polqjoko czqéciSíecfe.
czeniurezultatw postaciídei indywídualnoéci
PowinniÉmyzauwaiyó,ie od wczesnychlat 80. wy2ejwymienionakategoriagier
przygodowych,
czasemnazywanychprozqinteraktywna,staje siç terminem problematycznym i kontrowersyjnym.Kontrowersyjnycharakterdotyczynie tylko jego pojçciowej
niejasnoÉci,
faktu, ie nigdy nie zostatteoretyczniezdefinioale takie, w szczególno5ci,
wany. EspenAarsethjest jednym z krytyków odrzucajqcychgo kategorycznieso.
Gatunek
ten, który wtaéciwienie zmieniasiç w ciqguostatnichpiçtnastu- dwudziestulat, obejprzezInfocom [trylogiaZork (19811opartana Advenmuje gry,tworzone w szczególnoéci
furel, firmE, która wprowadzitana rynek tytuly bli2szepojçciu powieécinii gry. Gatunek
ten nie jest te2 wolny od wptywów dzietJ.R.R.
Tolkiena,poniewa2ich strukturawymaga
joskiri,
przeszukiwania
lasów, pieczor oraz konfrontacjiz elfami, smokami czy wró2kami
w celu zdobyciaskorbów,Takjest w przypadkuhybrydowej,tekstualno-graficznejprzygodówki Hobbìt (Melbourne,1984).Jednymze szczytowychpunktów w rozwojutego
rodzaju przygodówekjest z pewnoóciqgra Myst (Cyan, 1993), która wyznaczylacoó
gier,
w rodzajunowegoparadygmatuprzyjemnoÉci,
odmiennegood innychistniejqcych
jak stwierdzonow samejgrze,na odzuceniu przemocy
opierajqcego
siq w szczególnoéci,
i ómiercisl.Tak czy inaczejgatunekten jak równie2jego przyporzqdkowanie
wywoÌujq
nadalkrytycznedyskusjes'z,

oe L. F.B. Teixeira,Videojogos:tJm (novo)Médio para a EducaçãqTecnologias
Educacionaise da Comunicação- Educarcom e poro os média,"RevistaPortuguesa
de Pedagogia"
2009 nr 42-?, s.37-53,
dostqpnena:http://conferencias.ulusofona.pt/index.php/sopcom_iberico/sopcom_ibericoOg/paper/
viewFile/220l195.
so Zobacz;E. Aarseth,Genre...dz.cyt.,'ponadto tegoi: Cibertexto...dz.cyt.,a takie tego2, Nonlineority
ond literary theory,lw:l Hyper/Textftheory,red.G. Landow,JohnsHopkinsUniversityPress,Baltimore
1994,s. 51.-86.
sr Myst jestprowdziwa, itok jokw prowdziwym|yciu, nie umieraszco piçé minut. Wloiciwie, prawdopodobnie nie chceszumrzeéw ogóle.Kluczemdo Myst jestzotraceniesiçw tejÍantostycznejwittualnej ekplorocji
oroz dzialqníei reagowonietalç jakbyi noprowdç tom byL Takajest istota opisywanejgry!
s2 Otymwszystkimiokrótkiej
historiigatunkupiszeE.Aarseth,Cibeftexto..dz.cyt.,s.
119.
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Jest oczywiste,jak to zawszebywa w podobnychprzypadkach,ie poczqtkowebadaniaw tej dziedziniestudiów(którerozwinçtysiç jakojedna z galçzibadaÉkrytykiludoju2 teorii, w szczególno6ci
logicznej)ujmuj4analizçgier w ramachistniejacych
teorii narratologicznych",
co nie powinno dziwié,kiedywelmiemy pod uwagçfakt,2e studianad
grami majq prawie40-letniqtradycjç,a zainteresowania
narracjq- wíelowiekowa,zapoczqtkowanqjeszczestudiamiArystotelesas,Od samegopoczqtkuw historii ludzkoici narpodstawowestrukturyje(li chodzio organizacjq
Éwiatai nadawanie
racjereprezentowaty
ju2
NarracyjnoÉé
opieralasiç na zato2emu sensu,i byfu
obecnew dyskursieoralnymss.
niu,ie badanianarracjimogqbyéstosowanedo literaturydo historii,do teatru,a póániej
wlasn4specyfikç.
do studiównad kinemifilmem. Ka2depoleznajdowatow narracyjnoéci
od analí2,które w pelni przyjmujqnarratywnezaTo samo odnosisiç do gieripoczawszy
loieniagier;do tych, którecalkowicieim zapzeczajq.Dowod24tego badania,któreczyniq
ergodycznego,
róinq od na przyktadtekstów
z nich innq formç narracjii doówiadczenia
grupy Oulipo.Takuwa2ajqAarseths6,
EskelinensT,
JuulssorazTeixeirase,
W latach80. i 90.
jako
w debaciena temat teorii hipertekstui cyfrowychnarracji,znanychtei powszechnie
kompozycjenielinearne,pojawila siç po raz pierwszymo2liwoÉézaistníenianorrocji interoktywnej (interaktywneopowiadania)lokowanejw mediach cyfrowych@.Z wczesnymi
przykladamizastosowania
tych teorii moina siq zetknqéwlaóniew tzw. (pierwszych)
przygodówkachtekstowych,takich jak wymieníoneju2 wczeíniejAdventure(Cowther &
Woods, !976), Zork (lnfocom, !98I), HobbÍf (Melbourne, 1984).Ta narratologicznaperrozwiniqói tegq czyakceptujemyczynie teorie,
spektywaniezale2nie
od jej póÍniejszych
na którychjest ufundowanaoraz z których pochodziw historycznymsensie,wyznacza
poczqteknaukowychíakademickichrozwa2aána temat gier.Lokujesiç tym samympoza
s3 J.Murray,Hamlet...dz.cyt.;E.Aarseth,Cibenefto...dz.cW.;E.Aarseth,Aporio...dz.cp.;G.Frasca,{.udology...dz. cyt.; J. Kirksather,TheStructure...dz. cW.;J.Juul,A Closh...dz.cyt.; M-1. kyan,Narrotive...
dz. cyt.;J. Kücklich,Literary...dz. cyt.; M-1. Ryan,Beyond...
dz. cyt.; G. Galore,dz. cyt.; M. EskeÌinen,
dz. cyt.;
Towordscomputergame studiem.Introductíon...dz. cyt.; G. King,T. Krzywinska,ScreenPlay...
G. Frasca,Ludolagist...dz. cyt.; G. Frasca,Simulation...dz. cyt.; B. Atkins, dz. cyt.;). Kücklich,Perspechyes...dz. cyt.; E. Aarseth,Genre...dz. cyt.; H. Jenkins,Gome...dz. cyt.; E. Zimmerman,Narrotíve..,
dz.cvt.
s4 Zob.przypis34.
ss Jak piszeW Ong:,,znanyprzykladaddytywnegostylu ustnegoto narracjastworzeniaw KsiqdzeRowzornictwowypowiedzi
dzaju1:1 - 5, któryjest rzeczywi3cie
tekstem,ale zachowujerozpoznawalne
ustnej"; W. Ong, Orality and Literocy:The technologizingoJ the word, Routledge,London,New York
2003,s. 37.
s6 E.Aarseth,Computer...dz. cyt., E.Aarseth,6enre... dz. cyï.
57 M. EskelinenTowordscomputergame studies.lntroduction...dz. cyt.
,
s8 J. Juul,Whot computergamescan and can't do, artvkutzaprezentowany
na DigitalArts and Culture,
Bergen,August2-4 20Cf,dostqpnyna:www.jesperjuul.dk/text/wcgcacd.html.
se F. L. B. Teixeira,Hermes ou a experiënciodo mediação, dz. cyt.; tego2: Crinc,smo Ludológico:
lntrodução/ LudologicCriticism:Introduction,artykuf zaprezentowanyna konferencjiSBGames2007
- Unisinos-São
Vl Brasilian
Symposiumof ComputerGâmesand DigitalEntertainment
Leopoldo,Brasil
(7-9 November.2007),dostepnyna: http:1/www.inf.unisinos.brfsbgames/anais/gameecultura/fullpapers/34149full.pdf;tegoi: CriücismoLudológico:Sìmulaçãoergódica(jogabilidade)vs Ficçãonar(OBS*)"2008,nr 4, s.321-332,dostqpnena: http://obs.obercom.pt/index.php/
rofrve,,,Observatorio
obs/article/view/125h43; tegoi: Videojogos...
dz. cyt.
60 Zobacz:J. D. Bolter,R. Grusìn,Remediaüon:Understonding
new media,MIT Press,Cambridge1999
orazG. Landow,Hypertext...
dz.cyt. UzupeÌnienie
stanowiH.Jenkins,Gome...dz.cVÌ.
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wirtualnychjest
czystqínformatykq,niezaleinieod faktu,2e historiagier w órodowiskach
oczywistqczçéciqhistoriitechnologii.
Gry rozgrywajEcesiç wirtualnym Érodowiskuzaczqlyodgrywaócoraz wiçkszq rolç
w kulturzepopularnej,zmieniajac,na lepszei na gorw naszejkulturzei, w szczególno3ci,
Tym sposobemkulsze,sposóbnaszegoodnoszeniasiç do siebíe,do éwiatai innych61.
joysück
(wideo)ludyczny,
przemysl
poziomach
naüon62.DziÉ
tura ta staje siç na róinych
a zwlaszczaprzemysÌgier komputerowych,umo2liwiajqgraczowiprzyjmowanieró2nych
toisamoÉci:mo2emy byé bogiem, dobrym lub zlym (Block&White),lub politykiem (Republic: the revoluüon),bandytq i/lub morderc4(GrandTheftAuto ///), bohaterem(Rising
Sun) lub wilkiem czy lawowym potworem {DungeonSíege Il). Oferujqc heteronimícznq
godnq swojego demiurgicznegocharakteru,a tak2eotwarty bootowalny sysmnogoÉé63
nas online twarzq w twarz, dajqc moiliwoSézbiorowejkonfrontacji!
tem, umieszczajq
Mówiqc krótko,jak glosi jedna z reklam PS2,graczemuszqtylko wejÉódo supermarketu
toisdmoécii wybraéglowq, którq chcq umieÉciéna swoim karkul
Swiadomo3ótych procesów przynioslapilnq potrzebç naukowegozainteresowata zostalazaó
ludologiqi krytykagier cyfrowych.Dyscyplina
nia órodowiskakademickich
wlqczonado programównauczaniaro2nychwydziatów.Znamiennejednak,2e potrzeba
spojrzeniana uniwersum gier nie jako na zwyklq rozrywkç i coÉdla dziecY zostatawyparta z centrum naszejwspótczesnejkultury í naszegoéwiatopogledu{Weltanschouung\
- na ka2dympoziomíei niezaleinieod przyjçtegopunktu widzenia- z naszegoducha
epoki lZeitgeisf),innymi sÌowy,z wewnçtrznej istoty kultury symulacji,w której 2yjemy.
tego, 2e zmiePotrzebata stala siç jednak bardzopilna wraz z rosnEcaÉwiadomoÉcia
niamy formç naszegoparadygmatukultury tektowej w paradygmatkultury wizualnej
zwiqzanyz pojçciami kultury hybrydowej i jçzykiem nowych mediówgs,z czymí, co Bolter
w grach mamy do czynieniaz kombinacjq
i Grusin nazwali remediacjq5i.RzeczywiÉcie,
plaszczyzn
ró2nych
tego, co ludzkie: od estetycznychdo spolecznych,od psychologiczod ontofenomenologicznych
do logicznychisymulacyjnych.
nych do antropologicznych,
61 Nale2ywspomnieinp.praceS.Turklewzakresiepsychologicznych,atak2espofecznychifilozoficznych
e o espíritohuimplikacjigraniai kulturykomputerowej,zob.tej2e:O SegundoEu:Os computadores
/'naro, Presença,Lisboa1998; orazA vìdano ecrã:A identidadeno Era da internet, Relógiod1{gua,Lisboa 1-997lLife on screen:ldentity in the age oÍ internet, Weidenfeld& Nicolson,London1995).Warto
pamiçtai tak2eo pracachna temat historiiinterakcji- prezentujqone inn4 argumentacjq,
dotyczqcq
jednaktej samejkwesüikulturyludologicznej
B. Laurel,dz.cyt.,J. Murray,
i mutacjitechnologicznych:
dz.cyt.
62Jestto tytuf ksiq'kiJ. C. Herza,którama charakterpublicystyczny,
a nie naukowy;J. C. Herz,Joysück
nation: How videogomesote our quorters,won our heafts, and rewired our minds, Little Brown and
Company,London1997.Innapracaz tego zakresuto ksiqikaS.Poole'a,tego2:dz.cyt.
63 Wszystkoto odnosisiq zarównodo mechanizmów
i do (neo,,otheringu"(heteronimia)u Pessoana
-pogaóskiej)mnogo(ci, zobacz:L. F. B. Teixeira,O noscimentodo Homem em Pessoa:A heteronímio
comojogo do demiurgiadivina, Cosmos,Lisboa1992.
ú EugenFinkzwracauwagena konceptgry jakokategoriifilozoficznej
refleksji;E.Fink,dz. cyt.,w szczególnoÉcis. 7-18.
6s L. Manovich Jçzyknowych mediów, ttum. P Cypryariski,Warszawa2005; zob. równieÍ: F.A. Kittler,
,
DiscourseNetworks7800fi900, Stanford UniversityPress,StanfordL990; F.A. Kittler,Gromophone,
Fìlm,Typewriter,Stanford UniversityPress,Stanford1999.
66 J. D. Bolter,R.Grusin,dz. cvt.
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Kombinacja ta przybiera ksztaft hybrydy wykorzystuj4cej Íntegrocjq, do której stare media, takie jak teatr, kino í literaturazawszedaiyÌy,ale nigdy nie zdoÌatyjej osiqgnqó.Trzeba
na przykladzwróciéuwagç na estetycznei spoteczneaspektygier typu multi-player,takichjak QuakeArena lub Ulüma Online,gdzíenowa strukturawidownijest zupetnieoczyjak i [aktywnego]sposobuodbioru,co da
wista, pod wzglçdemzarównojej masowoÉci,
siç porównaójedynie do wykreowania bohqterq dialogowego(exárchein\pnez Tespisa,
To wszystkosprawia, 2e zastanawiamysiç
innymi slowy, chóru w klasycznejtragedii6T.
na przyktad:jakie sq granicemiçdzy ludologiqa studiamiliterackimiczy filmowymi68?
Czyjest mo2liwe,2e majqone jakikolwiekpunkt wspólnyalbo mieszajqsiç, czytei mamy
kierunkamistudiów?A co z (ewentualnymí)
do czynieniaz wyrazistymii autonomicznymi
relacjamiludologiii badanÍamimediów?Z tego sposobumyÉleniawywodzqsiç wszystkie istotne propozycjew zakresiekonstruowaniaprogramówakademickichzwiqzanych
z grami,tak jak to jest w przypadkuinstrukcji,którq opracowataIGDA- International
jak równie2w zakresíeposzukíwania
kolejnychprograGame DevelopersAssociation6s,
które wywodzq siq z innych ram metodologicznych.Takjest w przymów badawczychTo,
padku koncepcjiLarsaKonzacadotyczqcejsposobuanalizygier w órodowiskach
wirtualnych71,
któr4 stosujeon do badarigry Soul Calíbur(1999).Jak to zwykle bywa,jego
propozycjama pewnezalety,ale tak2ewiele ograniczeÉt',

Perspektywy
gier wideo sq óci3leuzale2nioneod osiqgniçé
W sposób oczywisty rozwój i zlo2onoÉê,
do wytechnologíi(to znaczyzdolnoÉci
siç przejrzystoóci
technicznych,
od pogtçbiajqcej
twarzania silniejszejimmersji po stronie gracza)oraz od conz wy2szychkompetencji
tworzeniasymulacjíi mimetycznychodtworzeÉ.Z drugiej strony poglçbiasiç równiei
gie4 zwlaszcza
kina,a w ostatnimczasierównie2
hybrydycznoíé
ze wzglçduna bliskoÉé

67 Z tego powodu bohaterowie nazywanisEthespian(théos + èspos= który przemowìaprzezbogówl,
jest, 2ejednq z fundamentalnych
ról chóru byfo dzieleniesztuki
czyliaktorami.PonadtointeresujEce
PWN,Warszawa1988;oraz
Poetfio,tlum. H. Podbielski,
na to co nazywamyoktami.Zob.:Arystoteles,
s. 5S64.
dz. cyt., w szczególno(ci
Teixeira,O nascimentodo Homemem Pessoa...,
68 Zob.:M. Eskelinen,
the internationaljournalof computêrgame
Thegamingsituoüon,,,Gamestudies:
M. Eskelinen,
Towardscomputer
research"july 2001, nr 1, wwwgamestudies.orgl0lOfeskelinen;
game studies.lntroduction:dz. cyt.; i Juul,A Clash...dz. cyt.
6s www.igda.org/academia
70 Zob. np.: C. Pearce,Towordsa gãme theory of game,
{w:l FirstPerson:Newmedio as Story dz. cyt.,
s. 143-1,53;
C. Pearce,lnto the labyrinth:Defininggamesresearch,lw:lThelvory Tower,www.igda.
K.Salen,E.Zimmerman,dz. cyt.; E.Zimmerman,Norraüve...
org/columns/ivorçower/ivory_may03;
dz. cyt.
71 L. Konzac,Computer Gome Crìücism:A Method
lor computer game analysis,2002, http://imv.au.dk/-konzack/tampere2002.pdí
s. 89.
72 E. Aarseth,O jogo da investigação:Abordogensmetodológicosà onálìsede jogos,
lw:-l Culturo de
Jogos,tevistaColeidoscópíons 4, red. L. F.B. Teixeira,EdiçõesUniversitáriasLusófonas,Lisboa2003,
s.9-23. (Playingreseorch:Methodologicolapproachestogome anolysís,[w:] Dlqitol arts ond Culture,
conference,Melbourne availableat hypertext.rmit.edu.au/dac/papers/).

Rozdziat
Vl
I
H I P E R N A R R AIC3J3E3
RPG,umo2liwiajqc
wykreowanietechnolokreskóweki komiksów.Grycyfrowe,zwlaszcza
(técnhê+Lógos)
(H.
gicznegoT3
imaginalismundus Corbin)i naszejw nim immersji,zbli2aj4
jeÉlichodzio próbç przezwysiEdo Éwiçtegomimetycznego
do3wiadczenia,
szczególnie
jak
To wyjaÉniana przyklad, piszeCaillois,fakt, ie ,,gra
ciç2eniaprozyiycia codziennego.
tagodzi,uspokaja,odrywaod 2yciai pomagazapomnieéo niebezpieczeÉstwach,
troskach
i pracy"1a.
DziÉrozwój technologiicyfrowych i zloionoáésystemówkomputerowychoraz
algorytmówzwiçkszylymo2liwoócizanurzeniasiç i projekcji(prawiedo fazy rozpuszczenia siç...)w protetycznqsymulacjç,Przyktadtego widocznyjest w ExístenZCronenberga,
interfejsemzaciera
w którym (poirednia)relacjamiçdzycielesno(organiczno)-ludycznym
granice miqdzy rzeczywistoéciE
a snem, tym, co na zewnEtrzi wewnqtrz.Jest to przypajak mówil Borges,mapaobejmujeobszar;w którymzanika
dek,w którym,paradoksalnie,
zasadarzeczywistoóci.
Dalszeprzykladymoina znaleié m. ín. w filmie /'m your man l!992, re2l.Bob Bejean, lnterfilmTechnologiy:
wersjaDVD:produkcja:Bill Franzblau,
1998),czyw grzeFahrenheit (Atari, 2005). Pozatym hybrydowo(ónie jest obca zainteresowaniomprzemyslu
od 2003 r. Swiadczqo tym pojawieniesiç reiyserówfilmowych,
z Hollywood,zwtaszcza
którzy stali siç producentamigier komputerowych,jak np. John Woo, który zatoiyl Tiger Hill Entertainmenti kupil filmowe prawa do Metroid (Nintendo),a takie niedawne
tei tu wspomnieóo braciachWachowutworzenieWarnerBrothersGameslPowinniómy
skich,twórcachfilmowej trylogii Motrix, PeterzeJacksonie,znanympoczqtkowoz trylogii
Wlodca Pierécieni(dziesiqtanajlepiej sprzedajqcasiç gra roku 2003 w USA),a ostatnio,
z remake'ui gry KingKong; ale równie2o RidleyuScoücieijego bracÍe,orazo Spielbergu,
Éwiatai rzeczyktóry rozwija produkcjew tej dziedzinie.Poprzezsymulowaniezfo2onoÉci
wistoÉci,które odbywa siç w sposób coraz bardziej matematyczny,6wiat komputerów
jest corazbardziej2ywy i ontologiczny,a tak2ejeszczebardziejekonomiczny,jeÉlidodamy
coraz bli2szerelacjemiçdzy pojemno6ciqkomputerówa rozmiaremtechnologicznych
urzqdzeÉ7s,
73 Do tel kwestii mo2naodniejé fragment esejuJ. R. R. TolkienaOn Foiry-Stories(O boinioch\ dotyczqcy tworzenialiteraturyfantasy:,,[twórcaopowieici]tworzy wtórny 3wiat,w który mo2ewejÉétwój
umysl.W jegownçtrzu,wszystkodo czegosiqodnosi,jest ,,prawdziwe":
to jest zgodnez prawemtego
éwiâta.Dlategowierzyszw to, kiedyjesteí jakby w irodku. Nadchodzimoment niedowienania,czar
pryska,magia,czy raczejsztuka,zawiodla";J. R. R.Tolkien,OnÍoiry-stories,[wl tego2,The Tolkienrez trzechkategorii
oder,BallantìneBooks,New York1966,s. 33-99.O koncepcjizanurzeniajakojednej
narracji(zanurzenie,
agencja/instancjai transformacja),
zob:fundamentalneprace.l.Murray,dz.cyt.,
w szczególnoÉci
s. 97-182 dotyczqcepojqciatekstujoko iwiato i tekstujoko 1ry, poetyki ìmersji/zanurzenioorazinteroktywnoécl
,,; sq one uzupelnioneznakomitqksiqikqMarie-LaureRyan:M.-1.Ryan,
Narrotive...
dz.cyt.;warto zestawidwszystkiete prãcez pracamiK. Hayles:K. Hayles,How we became
Post-humqn:vírtual bodiesin Cybernetícs,
literature and informoücs,The Univ.of ChicagoPress,Chi
cago- London1999;oraz tej2e: Writing Machines,MIT Press,Cambridge- London2002.
74 R.caillois,dz.cyt,s.156.
75 Zauwaìmy,co dziejesiç obecniew bran2ytelefonówkomórkowych.
jest glównq
Rozmowanie zawsze
funkcjq(l) aparatówtelefonicznych,
które integruj4róine funkcje,stajqcsiq miqdzyinnymi konsolq
pnez Nokíq,lub poSródinnych
wyprodukowany
do gier.Nale2ytu wymieniétakieaparaty,jak N-Gage,
przypadekiPhone'a?Z drugiejstrony,koncêpcja,która le2y
marek telefonówbardziejwspólczesny
u podstawstworzeniaPSP(przenoinejwersjikonsoliPlaystation),
mo2ebyédla XXIwieku tym, czym
przezSony)l
w XXwiekubyl walkman(cociekawe,równiei wyprodukowany
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Tak czy inaczej w przypadku filmu i literatury, jak równiei w odniesieniu do gier cyfrowych i komputerowych, stoÍmy pzed specyficznymi gramatykami, nawet jeÉli moina
siç doszukaóich wspólnych punktów. Podobnie jednak jak niegdyÉbadania literatury dramatu czy filmu ludologia i jej dwa glówne dziaty, krytyczno-teoretyczny oraz kreatywno-produkcyjny, wciq2 s4 dopiero na poczatku rozwoju,
Uwzgledniajac pewne aspekty i niektóre warunki teoretyczne oraz z uwagí na koncepcje mieszane i rozwôj najnowszych dyscyplin, musimy zadaó pytanie, o czym mówimy,
kiedy rozmawiamy o grach cyfrowych (lub grach wideo). Sq one wciqi na etapie definiowania i porzqdkowania ró2nych pojçó, uczenia siç sposobów ich analízy.To znaczy,ie dyscyplina jest nadal na wczesnym etapie fenomenologii, ontologíi, epistemologii i hermeneutyki technologii. Jedno jest pewne - sytuujec siç w naukach o komunikacji i kulturze, a zwÌaszczaw studiach nad mediami, musi byé ona w stanie rozwiqzaó problemy,
po pierwsze, dyscyplinarnychró2nic,które istniejq w órodowisku akademickim i, w koócu,
samej bran2y, poniewa2 jest to lekcja, którq pobienmy, dla dobra wszystkich, a zwtaszcza,
dla dobra samej kultury symulacji.
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(Digital)Game
Criticism
andNewMedia:
(cyberlsimulations
Prolegomena
ludic
to the
This article proposesan overview,as accurateas possible,of the genesisand first scientific
and academicstepsof LudologyStudies(GameStudies),especially,in confrontationwith
other media.On the one hand,this new scientificfield within the Communicationand
(Ciberand Algorithmic)CultureScienceshas evolvedin closeinterchangeand, in some
cases,even comparativelywith the field of New Media Studies,being historicallyparallel
to the developmentof e-cultureand digitalculture(especially
from the 1950sonwards).
On the other hand, as was the casewith other areasof knowledge,stemming from the
confrontation with narratologicalanalyses,it seeksits methodological,disciplinaryand
scientificspecificityin the (crihcist)configurationof new, phenomenologicallyconsidered
categories,namely of "gameabilityexperience"and of "mediation".The questÍon which
arisesprimo focie, and which has been mentioned with varyingdegreesof insistenceand
incisivenessby other scholars,is to know whether this new study object, called "videogame" or "electronic/digital/computergame", as object of study of Game Studies (but
which does not end there!) does not force us to designnew hermeneuticalcategories,
sinceit impliesan activitywhich, as regardsexperience,is differentfrom the one analysed
in formal terms by the descriptivemethodologiesin questÍonin other media. Indeed,
the ergodicsimulation/gameplaycategoryallowsfor new ways oÍ experiencing/designing
mediation/immersionand with it we find ourselvescloser to depicting ourselves,playful and mechanically,on the other side of the mirror/screen(different from the mirror/
paper) where we find ourselvestransformed,more often than not in heteronymicterms,
into an Alicemade into person.
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